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EL CURS ESTÀ SERVIT

 Educar en hàbits: Tandem escola familia (p.2)
 Menús del tercer trimestre (p.3-6)
 La família, l’escola i 7 i TRIA hi posem cullerada (p.7)
 Compartint experiències (p.8)
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Menú escolar: què menjarem?Educar en hàbits

Espais de reflexió a la 
nostra tribu

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

-“Papa! Mama! El Joan m’ha pegat!
-“Perquè la Núria m’ha insultat 
primer!”

Quantes vegades no us hau-
reu trobat davant d’una situ-
ació similar, on heu d’interve-

nir per posar pau?
I és que el conflicte és una realitat 
constant, un fenomen natural que for-
ma part de la nostra vida quotidiana.
Des de 7 i TRIA, apostem per una 
visió positiva del conflicte, deixant 
la porta oberta a solucions enriqui-
dores i beneficioses per a tots els 
conflictes. Donem eines als nostres 
equips per tal que busquin fórmules 
de diàleg i puguin oferir als infants la 
possibilitat d’arribar a acords satisfac-
toris entre ells. Acords pel benefici i el 
guany mutu, fomentant que les parts 
el resolguin per elles mateixes, sense 

la interacció directa; incentivant i con-
duint el procés per transformar-lo i que 
esdevingui constructiu per a tothom.
Amb petites, màgiques i divertides di-
nàmiques ajudem a minimitzar aque-
lles situacions que alteren el bon fun-
cionament del grup, al mateix temps 
que reforcen els objectius recollits al 
nostre projecte pedagògic del temps 
de migdia.
Fugint de la idea que el conflicte deno-
ta negativitat, des de l’experiència que 
ens avala, us podem assegurar que el 
conflicte ens ajuda a créixer, a desen-
volupar-nos com a persones amb es-
perit crític, a aprendre a gestionar les 
nostres emocions, en definitiva és un 
procés d’enriquiment social i personal.
I és per aquest motiu que durant tot 
l’any, periòdicament, al menjador de 
les escoles on gestionem el servei de 
temps de migdia, busquem un temps 

i un espai de reflexió, de comunicació 
i planificació conjunta amb el grup, 
per fer balanç, expressar i resoldre 
petits conflictes, un espai per poder 
decidir conjuntament les activitats…
Cada equip de monitors i monitores 
busca la manera més adient al seu 
grup d’infants per compartir aquest 
espai, en algunes ho fan asseguts 
tots en cercle, com una autèntica tri-
bu índia i, amb una pilota dansant per 
l’aire, deixem córrer les nostres emo-
cions. Per un instant tenim l’oportu-
nitat d’expressar-nos, de donar la 
nostra opinió, d’escoltar i d’empatit-
zar fent del diàleg l’eina principal en 
el procés de preveure i resoldre qual-
sevol situació problemàtica, transfor-
mant la crisi en un procés de millora 
personal i de grup.

7 i TRIA

Setembre 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
12
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Croquetes de pollastre.
Amanida d’enciam amb api i
pastanaga.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Amanida  de tomàquet, for-
matge fresc i olives negres.
Truita de carbassó amb 
llesquetes de pa.
Iogurt.

13
Mongeta tendra amb patata.
Salsitxes de porc amb salsa 
de tomàquet.
Plàtan.

i per sopar...
Gaspatxo.
Salmó al papillot acompanyat 
d’arròs blanc.
Gelat.

16
Amanida camperola de patata
(tomàquet vermell, tonyina, ceba
tendra i olives verdes).
Pollastre rostit amb verdures i 
herbes aromàtiques.
Meló.

i per sopar...
Lassanya de bacallà, gambes 
i espinacs.
Poma.

17
Arròs ecològic amb salsa de
tomàquet.
Truita de patata i ceba.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Pera.

i per sopar...
Saltat de verdures i pèsols.
Conill al forn amb herbes 
aromàtiques.
Iogurt.

18
Llenties ecològiques estofades 
amb patates.
Bastonets de lluç arrebossats.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Amanida d’espirals tricolor amb 
enciam, pinya, nous i maionesa.
Plàtan a rodanxes amb 
caramel.

19
Mongeta tendra amb patata.
Hamburguesa de vedella a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb 
cogombre i pastanaga.
Poma.

i per sopar...
Sopa de lletres.
Orada a la sal amb salsa 
tàrtara.
Iogurt.

20
Espirals de blat saltats amb 
pollastre i xampinyons.
Llom de porc amb salsa 
d’ametlles.
Síndria.

i per sopar...
Amanida d’enciam, tomàquet 
i blat de moro.
Creps de pernil i formatge.
Iogurt.

23
Crema freda de carbassó 
amb rostes de pa.
Escalopí de porc.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i raves.
Poma.

i per sopar...
Variats d’enciam amb 
tomaquets cirerols i pipes de 
gira-sol.
Ous ferrats amb patates rosses.
Iogurt.

24
Tallarines de blat amb salsa 
de pastanaga, porro i poma.
Llom de bacallà amb salsa 
de tomàquet.
Síndria.

i per sopar...
Escalivada (pebrot vermell, 
albergínia) i filet de bou a la 
planxa amb patata al caliu.
Iogurt.

25
Sopa d’au amb meravella.
Mandonguilles de vedella al 
forn amb pèsols i pastanagues.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Amanida de mongeta. 
tendre, trossets de pernil salat 
i pinyons.
Calamars a la romana.
Kiwi.

26
Arròs ecològic a la cassola 
(costella i magra de porc i 
pèsols).
Truita de pernil cuit.
Amanida d’enciam amb col
llombarda i api.
Plàtan.

i per sopar...
Espàrrecs amb maionesa.
Sardines en escabetx amb 
llesquetes de pa.
Gelat.

27
Pèsols estofats amb patates.
Cuixa de pollastre a la planxa.
Amanida d’enciam amb olives 
verdes i tomàquet vermell.
Coca de sucre.

i per sopar...
Amanida de cogombre i 
pastanaga ratllada.
Pizza de pernil cuit, xampin-
yons i mozzarella.
Iogurt.

30
Arròs ecològic a la marinera 
(caldós amb sípia i gambes).
Bastonets de pollastre 
arrebossats.
Amanida d’enciam amb 
pastanaga i tomàquet verd.
Pera.

i per sopar...
Bròquil amb patata.
Varetes de lluç i enciam.
Natilles.

1 Octubre
Cigrons ecològics estofats 
amb espinacs.
Truita de formatge.
Amanida d’enciam amb raves 
i cogombre.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Amanida camperola de patata.
llenguado a la llimona.
Pera.

2 Octubre
Mongeta tendra amb patata.
Hamburguesa de vedella amb 
salsa de xampinyons.
Poma.

i per sopar...
Sopa de fideus.
Remenat de d’alls tendres, 
espàrrecs verds i gambetes.
Iogurt.

3 Octubre
Brou de carn amb galets.
Botifarra de porc al forn amb 
moniato fregit.
Macedònia de fruita de 
temporada.

i per sopar...
Amanida d’enciam i tomàquet.
Pa amb tomàquet i pernil.
Iogurt.

4 Octubre
Caldo de gallina amb estrelletes.
Rodó de porc al forn i patata al 
caliu amb picada d’all i julivert.
Gelatina de maduixa.

i per sopar...
Llacets de blat saltats amb xam-
pinyons, gambes, calamarsons 
i romesco.
Iogurt.

El conf licte ens 
ajuda a créixer,  
és un procés 
d’enriquiment 
socia l i personal.
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Menú escolar: què menjarem? Menú escolar: què menjarem?

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

Novembre 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous DivendresDillu ns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
4
Arròs ecològic amb suc de 
ceba i pastanaga.
Llom de porc amb salsa 
d’ametlles.
Pinya natural.

i per sopar...
Sopa de fideus.
Croquetes de bacallà i 
enciam.
Iogurt.

5
Mongetes seques eco-
lògiques estofades amb 
pastanagues.
Truita a la francesa.
Amanida d’enciam amb tomà-
quet verd i olives negres.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Mongeta tendre amb patata.
Salmó i anelles de ceba al 
papillot.
Taronja.

6
Coliflor amb patata.
Mandonguilles de vedella 
al forn amb pèsols i pasta-
nagues.
Poma.

i per sopar...
Sopa de galets.
Filets de petxuga de gall din-
di i pastanagues al forn amb 
mostassa a l’antiga i mel.
Iogurt.

7
Espirals de blat saltats amb 
pastanaga i bròquil.
Filet de lluç a la planxa.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives verdes.
Plàtan.

i per sopar...
Espinacs a la catalana.
Truita de patata.
Iogurt.

8
Caldo de gallina amb 
estrelletes.
Bastonets de pollastre 
arrebossats.
Amanida d’enciam amb col
llombarda i api.
Mandarines.

i per sopar...
Variats d’enciam amb toma-
quets cirerols i pipes de gira-sol.
Pa amb tomàquet i seitons 
arrebossats.
Iogurt.

11
Tallarines de blat amb salsa 
de pastanaga, porro i poma.
Filet de bruixa amb salsa de
tomàquet.
Taronja.

i per sopar...
Crema de carbassa.
Salsitxes amb ceba al forn.
Iogurt.

12
Sopa de rap i lluç amb pistons.
Ous al plat a la catalana (salsa 
de tomàquet i cansalada).
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Gelatina de maduixa.

i per sopar...
Bròquil i colliflor al vapor.
Mini hamburgueses mixtes a la 
planxa amb patates fregides.
Kiwi.

13
Arròs ecològic amb 
verduretes (mongeta tendra, 
pastanaga, pèsols i sofregit 
de ceba i tomàquet).
Escalopí de porc.
Amanida d’enciam amb api i
pastanaga.
Pera.

i per sopar...
Puré de ceba, espinacs i 
patata.
Llenguado a la meniere.
Iogurt.

14
Llenties ecològiques estofa-
des amb patates.
Cuixa de pollastre a la planxa.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Sopa de lletres.
Truita de carxofes.
Poma.

15
Mongeta tendra amb patata.
Rodó de vedella al forn amb 
saltat de bolets.
Plàtan.

i per sopar...
Amanida d’enciam, nous i poma.
Varetes de lluç.
Iogurt.

18
Pèsols estofats amb patates.
Croquetes de pollastre.
Amanida d’enciam amb 
cogombre i pastanaga.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Sopa de galets.
Truita d’alls tendres i enciam.
Pera.

19
Puré de verdures amb ostes 
de pa (ceba, pastanaga i 
bròquil).
Fricandó de vedella amb 
xampinyons.
Rodanxes de kiwi amb sucre.

i per sopar...
Arròs amb verduretes i 
calamarcets, amb picada 
d’atmetlla.
Iogurt.

20
Llacets de blat amb ceba i 
cansalada.
Truita de patata i carbassó.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i raves.
Poma.

i per sopar...
Mongeta tendra amb patata.
Orada al forn.
Iogurt.

21
Escudella barrejada (arròs 
ecològic i fideus).
Carn d’olla (pollastre, pilota 
de vedella i porc, patata i 
pastanaga).
Plàtan.

i per sopar...
Amanida d’enciam, tomàquet i 
blat de moro.
Truita cargolada i llesquetes 
de pa amb tomàquet.
Iogurt.

22
Arròs ecològic amb salsa de
tomàquet.
Seitons arrebossats.
Amanida d’enciam amb col
llombarda i api.
Mandarines.

i per sopar...
Sopa de fideus.
Llom de porc a la planxa 
amb pebrot escalivat.
Flam.

25
Brou de carn amb galets.
Estofat de vedella amb pata-
tes, pastanaga i pèsols.
Pera.

i per sopar...
Variats d’enciam amb 
tomaquets cirerols i pipes de 
gira-sol.
Ous ferrats amb patates rosses.
Iogurt.

26
Arròs ecològic a la marinera 
(caldós amb sípia i gambes).
Anelles de calamar enfari-
nades.
Amanida d’enciam amb olives 
verdes i tomàquet vermell.
Taronja.

i per sopar...
Crema de porros.
Broquetes de llom adobat, 
ceba i pebrot.
Iogurt.

27
Cigrons ecològics estofats 
amb espinacs.
Truita de pernil cuit.
Amanida d’enciam amb 
pastanaga i tomàquet verd.
Flam de vainilla.

i per sopar...
Sopa de galets.
Lubina amb rodanxes de 
carbassó, pastanaga i festucs 
al forn.
Kiwi.

28
Mongeta tendra amb patata.
Pollastre rostit amb verdures i 
herbes aromàtiques.
Plàtan.

i per sopar...
Rodanxes de tomàquet amb blat 
de moro.
Canelons de peix.
Poma.

29
Fideuà (sípia i gambes/allioli
opcional).
Filet de carn magra de porc 
a la planxa.
Amanida d’enciam amb 
raves i cogombre.
Coca de sucre.

i per sopar...
Amanida de cogombre i 
pastanaga ratllada.
Pizza de pernil cuit, xampin-
yons i mozzarella.
Iogurt.

Octubre 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

7
Espaguetis de blat gratinats 
amb salsa de tomàquet.
Filet de carn magra de porc a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb tomà-
quet verd i olives negres.
Poma.

i per sopar...
Mongeta tendre amb patata.
Croquetes de bacallà i enciam.
Iogurt.

8
Sopa de rap i lluç amb pistons.
Pollastre al forn amb patates 
rosses.
Pinya en almívar.

i per sopar...
Pèsols saltats amb cansalada.
Truita de carbassó.
Iogurt.

9
Arròs ecològic amb salsa de
tomàquet.
Anelles de calamar enfari-
nades.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives verdes.
Mandarines.

i per sopar...
Plat combinat: amanida varia-
da, patates fregides i broqueta 
de sípia i salmó.
Iogurt.

10
Mongetes seques ecològiques 
estofades amb pastanagues.
Truita a la francesa.
Amanida d’enciam amb api i
pastanaga.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Amanida de cogombre amb 
olives i blat de moro.
Salsitxes de porc amb salsa 
de tomàquet.
Macedònia.

11
Bledes amb patata.
Fricandó de vedella amb 
xampinyons.
Plàtan.

i per sopar...
Llesca de pa amb tomàquet 
amb tonyina, pebrot escalivat 
i anxoves.
Flam.

14
Llenties ecològiques estofa-
des amb arròs ecològic.
Truita de pernil cuit.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Sopa de fideus.
Mini hamburgueses mixtes 
a la planxa amb ceba i 
formatge.
Poma.

15
Mongeta tendra amb patata.
Escalopa de vedella.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Pera.

i per sopar...
Xampinyons al forn gratinats 
amb salsa de tomàquet i picada 
d’all i julivert.
Rotllets de pernil i formatge a la 
planxa amb llesquetes de pa.
Iogurt.

16
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Filet de lluç amb ceba, all i 
llorer al forn.
Amanida d’enciam amb cogom-
bre i pastanaga.
Pinya natural.

i per sopar...
Amanida d’enciam, nous i poma.
Albergínia bolonyesa.
Iogurt.

17
Escudella barrejada (arròs 
ecològic i fideus).
Carn d’olla (pollastre, pilota 
de vedella i porc, patata i 
pastanaga).
Plàtan.

i per sopar...
Lassanya de verdures amb 
beixamel, gratinada amb 
formatge emmental.
Rodanxes de taronja amb 
caramel.

18
Arròs ecològic amb verduretes.
(mongeta tendra, pastanaga, 
pèsols i sofregit de ceba i 
tomàquet).
Botifarra de pollastre a la planxa.
Patates xips.
Poma.

i per sopar...
Amanida d’enciam, tomàquet i 
blat de moro.
Lluç al forn amb patata al caliu.
Iogurt.

21
Brou de carn amb galets.
Llom de bacallà amb salsa 
de tomàquet.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i raves.
Mandarines.

i per sopar...
Pasta blanca (macarrons 
amb oli, orenga i formatge 
ratllat).
Tires de vedella saltada amb 
trossos de tomàquet i ceba.
Iogurt.

22
Arròs ecològic amb suc de ceba 
i pastanaga.
Filet de carn magra de porc 
guisat amb verduretes.
Patates rosses.
Poma.

i per sopar...
Bròquil amb patata.
Tonyina fresca a la planxa 
amb tomàquet amanit.
Iogurt.

23
Pèsols estofats amb patates.
Ous al plat a la catalana (sal-
sa de tomàquet i cansalada).
Amanida d’enciam amb col
llombarda i api. 
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Pa de coca d’escalivada.
Cuixa de pollastre a la planxa.
Pera.

24
Crema de ceba, pèsols i pasta-
naga (Hipocalòric).
Canelons casolans gratinats (2).
Plàtan.

i per sopar...
Mongeta tendre amb patata.
Filets de verat al forn.
Iogurt.

25
Fideus a la cassola (costella i 
magra de porc i pèsols).
Bistec Rus (Carn picada de 
vedella arrebossada).
Amanida d’enciam amb olives 
verdes i tomàquet vermell.
Coca de sucre.

i per sopar...
Rodanxes de tomàquet amb 
formatge fresc i olives negres.
Truita de patata i ceba.
Natilles.

28
Arròs ecològic amb salsa de
tomàquet.
Llibrets de pernil cuit i formatge.
Amanida d’enciam amb pasta-
naga i tomàquet verd.
Mandarines.

i per sopar...
Sopa de galets.
Broquetes de sípia i verdures.
Poma.

29
Sopa d’au amb meravella.
Estofat de gall dindi amb 
patates.
Kiwi.

i per sopar...
Amanida de cogombre i 
pastanaga ratllada.
Biquini.
Iogurt.

30
Fideuà (sípia i gambes/allioli
opcional).
Truita de formatge.
Amanida d’enciam amb 
raves i cogombre.
Iogurt natural ensucratl.

i per sopar...
Mongeta tendre saltada amb 
pernil.
Calamars a la romana.
Iogurt.

31
Crema de pastanaga i carbas-
sa amb rostes de pa.
Rodó de vedella al forn amb 
saltat de bolets.
Rodanxes de taronja amb mel.

i per sopar...
Amanida d’enciam, tomàquet i 
blat de moro.
Pizza de 4 formatges.
Iogurt.
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Menú escolar: què menjarem? La família, l’escola i 7 i TRIA hi posem cullerada 

Inici de curs dels menjadors escolars

Aquest és un espai de reflexió, dubte, noticies o propostes de millora  o canvi, perquè les famílies també hi 
pogueu dir la vostra. No pretenem fer un espai de queixes puntuals i personals, ja que aquestes tenen altres 
mecanismes i vies per  a ser ateses i/o resoltes. Voldriem que fos un espai pensat pel i per a l’interès comú. 
Aquest espai està també obert a la col.laboració dels infants. Esperem les vostres aportacions, les podeu fer 
arribar a revista@7itria.cat.

El 12 de setembre, al mateix temps que comença 
l’activitat lectiva dels alumnes, també s’inicia el 
menjador escolar, un servei del qual no sempre 

som conscients de la seva importància, ja que és un ele-
ment més en l’educació integral de l’alumnat.
En l’espai del menjador escolar intervenen dos col·lectius 
de professionals que són complementaris i que tenen una 
tasca d’una responsabilitat molt gran envers els infants i 
joves amb els quals treballen:
· El personal de la cuina treballa perquè tots els plats que 

elaboren agradin i alimentin els nens i nenes, sempre 
sota la supervisió de la nutricionista. Escolten les mo-
nitores que els transmeten els comentaris i els suggeri-
ments que els infants aporten. Aquest personal, com els 
passa als pares a casa, saben quan el seu plat ha estat 
un èxit, només els cal veure la cara als infants i sentir els 
seus comentaris.

· Les monitores que vetllen perquè els nens que estan 
al seu càrrec mengin de tot, puguin repetir del que més 
els ha agradat, no llencin el menjar i compleixin les nor-
mes bàsiques de comportament a taula. També els en-
senyen a seguir una dieta sana, equilibrada i variada, a 
tastar tot tipus d’aliments,… Al llarg del curs s’esforcen 
per tal que aquests infants aprenguin a seure correc-
tament, a agafar i fer servir els coberts adequadament, 

a comportar-se amb educació a taula, etc. També fan 
altres activitats (jocs, cançons, manualitats, esports…) 
que complementen la tasca educativa que l’escola fa 
diàriament. Aquest treball es complementa amb una co-
municació diària amb els professors d’aquests alumnes: 
mitjançant comentaris relatius a la seva actitud, al seu 
estat d’ànim... un intercanvi d’informacions que ajuden a 
ambdues parts.

És fonamental també que l’equip de monitores estigui co-
hesionat, que totes segueixin una mateixa línia i que les 
pautes que apliquen siguin iguals. Aquesta és la responsa-
bilitat de la coordinadora del menjador.
Però amb tot això no n’hi ha prou. Si a totes aquestes fun-
cions que realitzen li posen el cor, com és el cas de l’equip 
de monitores i l’equip de cuina de l’escola que dirigeixo, els 
resultats són extraordinaris. Per als nostres alumnes, elles 
són una part més de l’escola: els ajuden a disfressar-se per 
Carnestoltes, els maquillen per les obres de teatre, vénen 
a veure’ls i a animar-los a les diferents representacions que 
fan… i, sobretot, els donen molt d’afecte i es preocupen 
pel seu benestar.

M. Àngels García Duque
Directora de l’Escola Pompeu Fabra
Vallirana

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Desembre 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.
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Sopa d’au amb meravella.
Bastonets de pollastre 
arrebossats.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i blat de moro.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Sopa de fideus.
Broquetes de sípia i verdures.
Préssec en almívar.

3
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Truita de xampinyons.
Amanida d’enciam amb tomà-
quet verd i olives negres.
Poma

i per sopar...
Col amb patata.
Costelletes de xai.
Iogurt.

4
Crema de pastanaga i carbas-
sa amb rostes de pa.
Hamburguesa de vedella a 
la planxa.
Patates xips.
Gelatina de maduixa.

i per sopar...
Puré de carbassó.
Rodanxes de rap al vapor i 
enciam.
Iogurt.

5
Arròs ecològic a la marinera 
(caldós amb sípia i gambes).
Delícies de peix.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Plàtan.

i per sopar...
Cabdells amb anxoves.
Biquini.
Natilles.

9
Llenties ecològiques estofa-
des amb patates.
Truita de patata i ceba.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives verdes.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Mongeta tendre amb patata.
Llom de porc a la planxa amb 
formatge.
Poma.

10
Arròs ecològic amb salsa de
tomàquet.
Filet de lluç amb ceba, all i 
llorer al forn.
Pera.

i per sopar...
Sopa de galets.
Croquetes de pollastre i 
enciam.
Iogurt.

11
Espinacs amb patata.
Mandonguilles de vedella 
al forn amb pèsols i pasta-
nagues.
Plàtan.

i per sopar...
Amanida d’enciam, nous 
i poma.
Salmó al papillot amb patata 
al caliu.
Iogurt.

12
Fideus a la cassola (costella i 
magra de porc i pèsols).
Cuixa de pollastre a la planxa.
Amanida d’enciam amb api i
pastanaga.
Mandarines.

i per sopar...
Pa amb tomàquet i remenat 
d’espàrrecs, alls tendres i 
gambetes.
Pera.

13
Caldo de gallina amb estrelletes.
Llibrets de pernil cuit i formatge.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Coca de sucre.

i per sopar...
Saltat de verdures i pèsols.
Conill al forn amb herbes 
aromàtiques.
Iogurt.

16
Espaguetis de blat gratinats 
amb salsa de tomàquet.
Truita a la francesa.
Amanida d’enciam amb blat de 
moro i col llombarda.
Iogurt natural ensucrat.

i per sopar...
Sopa d’arròs.
Butifarra al forn amb verdures 
(espàrrecs, carbassó i 
pastanaga).
Taronja.

17
Mongeta tendra amb patata.
Fricandó de vedella amb 
xampinyons.
Flam de vainilla.
 
i per sopar...
Rodanxes de tomàquet amb 
formatge fresc i olives negres
lluç amb pèsols al vapor.
Poma.

18
Arròs ecològic amb verduretes 
(mongeta tendra, pastanaga, 
pèsols i sofregit de ceba i 
tomàquet).
Anelles de calamar enfarinades.
Amanida d’enciam amb 
cogombre i pastanaga.
Raïm.

i per sopar...
Sopa d’estels.
Truita de carxofes.
Iogurt.

19
Cigrons ecològics estofats amb
espinacs.
Escalopí de porc.
Amanida d’enciam amb blat de 
moro i raves.
Macedònia de fruita de tempo-
rada.

i per sopar...
Bròquil, colliflor i patata al vapor.
Mini hamburgueses mixtes a la 
planxa amb ceba i formatge.
Iogurt.

20
Caldo de nadal amb galets.
Canelons casolans gratinats.
Xips i refrescs.
Neules i torrons.

i per sopar...
Variats d’enciam amb 
tomaquets cirerols.
Pizza de xampinyons, bacó 
i tonyina.
Flam.

Ara ens pots trobar a: 
ANIMA’T A PARTICIPAR!

Per als nostres 
alumnes, les 
monitores i el 
personal de cuina 
són una part més 
de l’escola
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Compartint experiències

Aquest és un espai de la nostra revista que servirà per explicar-vos les diferents experiències que es viuen 
dins de 7 i TRIA, i podreu conèixer les metodologies de treball que s’utilitzen per tal d’assolir els objectius 
que ens plantegem en cadascun dels nostres projectes.

GESTIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS I D’ALIMENTACIÓ PER ALS CENTRES D’ENSENYAMENT
Carretera de Barcelona, 83 · 08740 Sant Andreu de la Barca

Tel. 93 682 10 43 · Fax 93 6882 30 16
www.7itria.cat · info@7itria.cat

Membre d’:

Parem l’orella a l’escola El Cim

Hi havia una vegada una escola que es trobava dalt 
d’un cim. Normalment estava molt animada i els in-
fants gaudien a tots els seus racons, però feia uns 

mesos que estava molt i molt trista.
Ningú pujava a veure-la, les classes estaven buides, al pati no 
se sentia ni un soroll i, en arribar al menjador...
Quina sorpresa! No hi havia cap olor!
On són els infants? On s’han amagat?
Mentre l’estiu passa lent i calorós, tot resta aturat i en silenci, 
ningú diria que hi ha tanta vida durant la resta de l’any: corre-
disses amunt i avall, jocs per compartir, sabors per descobrir...
L’escola “El Cim” espera impacient el setembre i l’inici del curs 
que posa fi a tanta calma.
La música comença a sonar:
Ja som aquí. Com cada any iniciem el curs amb la decoració 
del menjador, omplint-lo de colors, textures i formes. Els nens 
més inquiets ja estan buscant cançons i preparant balls per 

l’espectacle més esperat de l’any: l’Operació el Cim; els més 
esportistes comencen les lligues de futbol i bàsquet; i els més 
petits ja tenen ganes d’embrutar-se les mans remenant terra i 
plantant a l’hort.
El retrobament sempre el fem amb la il·lusió de veure els nos-
tres companys i els professors de l’escola, d’observar els 
canvis que han viscut els infants durant els mesos d’estiu, i 
de gaudir de l’oportunitat de formar part del seu creixement 
personal al llarg dels propers mesos.

Per a nosaltres, l’ inici de 
curs és el moment més 
especia l de l’a ny!!!!


